
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO N° 060/1998/CEE 

 

 

Dispõe sobre o Regimento Escolar de 

estabelecimentos de ensino e dá outras 

providências. 

 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no art. l0, inciso V da Lei Federal n° 9.394/1996, 
com base, ainda, na Resolução n° 012/1997/CEE e no seu Regimento, resolve: 

 

Art. 1º - As unidades escolares pertencentes ao Sistema Estadual de Educação 
que oferecem a educação básica, nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, nas modalidades regular ou supletivo, devem elaborar ou reformular o 
seu Regimento, conforme o caso, adequando-o à Lei nº 9.394/1996 e com observância 
das normas fixadas nesta Resolução.  

 

Art. 2° - O Regimento Escolar é o instrumento legal, de caráter obrigatório, 
que organiza e define cada estabelecimento de ensino, contendo o seguinte: 

 

I – Identificação do Estabelecimento de Ensino 

 

1 - denominação, sede e endereço;  

2 - indicação do Decreto de Criação e/ou identificação da entidade 
mantenedora, sua natureza jurídica, indicação de seu registro no Cartório de Registro 
das Pessoas Jurídicas, quando for o caso; 

3- definição da categoria administrativa da instituição, nos termos do art. 20, da 
Lei nº 9.394/1996, quando for o caso;  

4- compromisso da instituição de ensino em consonância com os arts. 2º e 3º da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 



 

II – Dos Níveis e Sistemática de Ensino 

(discriminar os níveis e as opções de ensino dentre as possibilidades oferecidas 
pela LDB).  

 

1 – Da organização didática 

 

1.1 - a organização poderá ser feita em séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na 
idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar (no uso de sua 
autonomia, caberá às unidades escolares optarem por uma dessas formas de 
organização); 

 

1.2 - estrutura dos cursos: duração do período letivo, das atividades escolares, 
turnos, horários; 

1.3 - funcionamento da instituição entre os períodos letivos regulares;  

 

1.4 - a circunstância de poder estar ou não o estabelecimento de ensino 
articulado a outra instituição social ou empresa, para o cumprimento do currículo pleno;  

1.5 - composição curricular obedecendo ao disposto no art. 26 e seus 
parágrafos da LDB;  

1.6 - critérios adotados para a educação profissional em articulação com o 
ensino regular em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho;  

1.7 – organização de cursos de educação de jovens e adultos, destinados 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria; 

1.8 - organização de classes, independentemente de séries ou períodos, para 
grupamento de alunos com níveis equivalentes de aproveitamento, para o ensino de 
línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares; 

1.9 - o atendimento educacional para portadores de necessidades especiais;  

1.10 - organização anual do calendário escolar, ajustando-o às peculiaridades 
locais, devendo constar, além da duração do período letivo e carga horária, os dias 
destinados aos exames finais, quando houver, à recuperação, às reuniões pedagógicas, 
de pais, aos conselhos de classe, dentre outros; 

1.11 - critérios para a verificação do rendimento escolar contínua e cumulativa 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;  



1.12 - critérios para promoção do aluno;  

1.13 - critérios para os estudos de recuperação, de oferta obrigatória, devendo 
ocorrer no processo educativo, paralelos ao período letivo ou em período especial, 
entendido como nova oportunidade de o aluno sanar suas deficiências de aprendizagem;  

1.14 - critérios para a progressão regular por série (promoção do aluno de uma 
série para outra, de forma seqüencial);  

1.15 - possibilidade de formas de progressão parcial preservada a seqüência do 
currículo (promoção do aluno à série seguinte, mesmo não tendo sido aprovado em 
todos os componentes curriculares);  

1.16 - possibilidade de adoção, no ensino fundamental, do regime de 
progressão continuada (avanço sem interrupção na série, sem progressão parcial ou 
reprovação);  

1.17 - outras alternativas quando previstas em lei;  

1.18 - controle de freqüência;  

1.19 - possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar a 
fim de atingir níveis de conhecimento compatíveis com a sua idade;  

1.20 - possibilidade de avanço nos cursos e nas séries para o aluno que não se 
encontre em atraso escolar: 

 

1.21 - aproveitamento de estudos concluídos com êxito (mediante a análise dos 
documentos escolares, compatibilizando-os com os conteúdos da proposta curricular) e 
aproveitamento de estudos não formais dos candidatos que comprovem experiência e 
conhecimento. 

III - Regime Escolar 

1 – condições para matrícula; 

2 – matrícula, por disciplina, no ensino médio, caso a instituição de ensino a 
adote, observados os pré-requisitos; 

3 - ingresso na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio; 

4- transferência do aluno; 

5- critérios para exame de classificação e de rec1assificação de aluno;  

6- possibilidade de adaptação do aluno aos novos currículos e planos, quando 
da sua transferência;  

7 - critérios para reclassificar os alunos e os procedimentos a serem adotados, 
inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no 
exterior;  



8 - expedição de históricos escolares, declarações de conclusão de série e/ou 
curso e certificados de conclusão de cursos e/ou diplomas, bem como certificados de 
qualificação profissional e a sua autenticação.  

IV - Organização Administrativa, compreendendo: direção, secretaria, 
serviços gerais, pessoal de apoio, administrativo, conselhos, comitês e/ou equivalentes 
que a instituição mantém. 

V - Organização Pedagógica, além de outros serviços que a escola oferece, 
compreenderá: 

1- serviços técnico-pedagógicos;  

2 - instituições complementares: biblioteca, sala de leitura, laboratórios, 
recursos audiovisuais e outros instrumentos tecnológicos, associação, conselhos 
escolares e pedagógicos, organização estudantil, espaço cultural.  

VI - Regime Disciplinar  

1- Corpo Docente; 

2- Corpo Discente;  

3- Pessoal Técnico - Administrativo. 

Art. 3° - Integrarão o Regimento Escolar, sob a forma de anexo, o Calendário 
Escolar e a Organização Curricular. 

 

Art. 4º - A ordenação a ser dada ao Regimento Escolar, desde que atendidas as 
exigências desta norma, é atribuição da escola ou da entidade mantenedora.  

Art. 5° - Os resultados das experiências pedagógicas e administrativas deverão 
servir para reformular o Regimento Escolar e/ou atualizá-lo, sempre que se fizer 
necessário.  

Parágrafo único - As alterações ao Regimento Escolar propostas pelo 
estabelecimento de ensino só entrarão em vigor no ano seguinte ao da entrada do 
processo no CEE, salvo dispositivos auto-aplicáveis da LDB.  

Art. 6° - O CEE deverá enviar ao órgão próprio de fiscalização do sistema e à 
unidade escolar interessada uma cópia do Regimento Escolar, devidamente apreciado. 

Art. 7° - O estabelecimento de ensino deverá, obrigatoriamente, divulgar o seu 
Regimento junto à comunidade escolar, deixando-o permanentemente na secretaria da 
escola, à disposição dos interessados. 

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Resolução nº 003/1985/CEE e demais disposições em contrário. 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 1º de outubro de 1998. 

 



Prof. Luiz Alberto dos Santos 

Presidente 

 

Homologado em 27/10/1998 

Luiz Antônio Barreto 

Secretaria de Estado da Educação 

Publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe em 18 de novembro de 1998. 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema 
de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica; para 
tanto, é necessário que os conteúdos e ações básicas para o seu desenvolvimento 
estejam explicitados no Regimento Escolar. A proposta pedagógica constitui-se a 
expressão efetiva do seu compromisso com a Educação – “deve se voltar diretamente 
para o que a escola tem de mais importante - os alunos e para o que os alunos e toda a 
comunidade esperam da escola - a aprendizagem”. Alguns assuntos merecem atenção 
especial: princípios filosóficos (visão do homem - do cidadão - do mundo); diretrizes 
pedagógicas (para que); currículo básico (o que); metodologia (como?); avaliação das 
ações; articulação entre os níveis e/ou modalidades de ensino e os componentes 
curriculares, bem como do corpo docente e técnico-pedagógico com o planejamento da 
escola.  

A Proposta Pedagógica deve articular-se com o Regimento Escolar. 

Na elaboração de sua proposta pedagógica, a escola deve considerar, dentre 
outros indicadores da sua identidade: 

I. Identificação 
II. Fins e objetivos da Escola 
(arts. 2º, 3º, 22, 25, 29, 32, 35 e 39 – LDB) 

III. Organização Curricular 
(Descrever a proposta curricular de cada nível e modalidade mantidos em 
consonância com o Regimento Escolar) 

(arts. 26, 27, 28, 33 e 36 – LDB – Resoluções nos 02/98 e 03/98 do Conselho 
Nacional de Educação) 

IV. Desenvolvimento da Proposta Pedagógica 
(Ações planejadas para dar atendimento às necessidades do aluno) 

(arts. 2º, 12, 22, 29, 32, 35, 39, 58, 59 e 60 – LDB) 

V. Sistemática do Ensino 



(Detalhá-la de acordo com o Regimento Escolar) 

(arts. 12, 23, 24, 25 e 32 – LDB) 

VI. Verificação do rendimento escolar 
(Critérios de avaliação, levando-se em conta os elementos qualitativos e não 
apenas os numéricos, em consonância com o Regimento Escolar). 

(arts. 12, 13 e 31 – LDB) 

 


